0543
724
9690
Sipariş İçin
Bizi Arayın

3. Sınıf

TÜRKÇE

Metni Okuma - Anlama
DENGELİ BESLENME

Annem, babam söyledi,
Dengeli beslenmeyi,
Tatlı, tuzlu demeden
Seçmeden yiyeceği.

Et, balık süt, yoğurt...
Bize sağlık getirir.
Çikolata, cips, şeker...
Bize hep zarar verir.
Sebze, meyve tüketirim.
Sağlıklı beslenirim.
Kemiklerim gelişir,
Keyifli hissederim.

(Serap SUNGUR)
(Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.)
1. Dengeli beslenmesi gerektiğini çocuğa söyleyen kim?
.......................................................................................................................................................................................................

2. Çocuk, sağlıklı beslenmek için ne tüketiyormuş?
.......................................................................................................................................................................................................

3. Şiire göre sağlıksız besinler nelerdir?
.......................................................................................................................................................................................................

4. Şiire göre sağlıklı besinler hangileridir?
.......................................................................................................................................................................................................

SEBZELER

MEYVELER

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................
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5. Siz de en sevdiğiniz sebze ve meyveleri yazınız.

3. Sınıf

TÜRKÇE

Metni Okuma - Anlama

Şiirde geçen anlamını bilmediğiniz kelimelerin anlamlarını araştırarak birer
cümlede kullanınız.
Kelime
dengeli

Anlamı

Cümle

beslenme
tüketmek
keyifli
sağlıklı
gelişmek

Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplayınız.
Şiirin konusu nedir?

Şiirin ana duygusu nedir?

En sevdiğiniz sebze nedir? O sebze ile yapılan bir yemeğin tarifini ailenizden
yardım alarak yazınız.
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................

3. Sınıf

TÜRKÇE

Şiir Türleri

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Şiir türlerini uygun kelimelerle tamamlayıp bulmacaya yazınız.
1 Çoban ve kır yaşamını, doğa güzelliklerini anlatan şiirlere ..................... şiir denir.
2 Duyguların coşkulu bir biçimde anlatıldığı şiirlere ....................... şiir denir.
3 Kahramanlık, yiğitlik, savaş konularını işleyen şiirlere .................... şiir denir.
4 Bilgi vermek amacıyla yazılan şiirlere .......................... şiir denir.

3
1

2

4

Aşağıdaki görseller bir şiir konusu olsaydı, şiirin türü ne olurdu?

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................
3-T-34-03

..........................................
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3. Sınıf

TÜRKÇE

Önad / Adıl

Aşağıdaki tavşanları, bir varlığı niteleyen kelimelerin yazdığı havuçlarla eşleştiriniz. Alttaki kulübeye de hangi türden nitelendiğini yazınız.

kırmızı
1

durgun
2

evcil
3

zavallı
4

çalışkan
5

birinci
6

masa

çocuk

öğrenci

deniz

kedi

kalem

............

............

............

............

............

............

Ali, sana
geldi mi?

Onu
beğendin
mi?

Herkes
oraya gitti.

1

2

3

Bazılarını
beğenmedim.

Gidiyorlar.

4

5
www.ogretmenevde.com.tr
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Aşağıdaki kurbağalarda yazan cümleleri okuyunuz. Bu cümlelerde yer alan
zamirleri bulup nilüferlere yazınız.

3. Sınıf

TÜRKÇE

Zarflar - Anlatım Bozukluğu

Aşağıdaki tavuklarda verilen cümleleri okuyunuz. Bu cümlelerde yer alan zarfları yumurtalara yazınız. Civcivlere de hangi tür zarf olduğunu belirtiniz.

Aşağı gidiyormuş.

Az önce
geldi.

Neden gelemiyor?

Biraz anlasana.

Çok konuştun.

........................

........................

........................

........................

........................

..................

..................

..................

..................

..................

Aşağıdaki cümlelerde anlatım bozukluklarını sebepleriyle eşleştiriniz.
Herkes pazara gitti; ama bir şey almadı.

gereksiz kelime
kullanılması

Ablam bana değer verir ve çok sever.
Eminim, otobüs kaçmış olabilir.
Sıraları kirletmek, yazı yazmak yasaktır.
Piknikte kek, meyve suyu içtik

anlamca çelişen
kelimelerin
kullanılması

öğe eksikliği

Ders çalışmıştır, olabilir.
www.ogretmenevde.com.tr

3-T-34-05

İki yıldır karşılıklı mektuplaştık.

3. Sınıf

TÜRKÇE

Kelime Türleri

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Ön ad mı, zamir mi olduğunu işaretleyerek gösteriniz.
CÜMLELER

ÖN AD

ZAMİR

Babam bana her gün çikolata alır.
Ders notlarını ondan aldım.
O sakızdan istiyorum.
Kalın bir kitap okuyor; ama anlamadı.
Mavi gömleğimi bulamıyorum.
Sarı balonu vardı.
Bazıları oldukça mutsuzdu.
Siz bahçeye gidin, ben geliyorum.
Kırmızı güller vardı.
Bugün evi ben temizlerim.
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili isimlerin yerine ne yazılabilir?
Ali’ye hiç güvenmiyorum.
Ayça ve Mert bahçeye gittiler.
Kitaplarını arabaya götür.
Senin bu saatte sokakta ne işin var?
Aylin odanı temizler misin?
Yarışmaya Onur, Hakan, Ulaş katılacakmış.
Dosyaları getirsene!
Kalemlerini nereye götürdün?
Mert ve Çağla benim kardeşim.
Çantayı verir misin?
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Annem her şeyi bilir.

3. Sınıf

TÜRKÇE

Ölçme Değerlendirme
T
MLEKE İSTERİM
ME

Memleket isterim
Gök mavi, dağ yeşil, tarla sarı olsun;
Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun.

Memleket isterim
Ne zengin ne fakir ne sen ben farkı olun
Kış günü herkesin evi barkı olsun

Memleket isterim
Memleket isterim
Ne başta dert ne gönülde hasret olsun Yaşamak, sevmek gibi
Gönülden olsun...
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.
(Cahit Sıtkı Tarancı)
(Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.)
1. Şair, birinci bölümde nasıl bir memleket hayal etmektedir?

10 Puan

..................................................................................................................................................
2. Şiirin konusu ve ana fikrini yazınız.

2x10=20 Puan

Konusu= .................................................................................................................................
Ana fikri= ...........................................................................................................................
3. Siz olsaydınız şiirin başlığını ne koymak isterdiniz?

10 Puan

..................................................................................................................................................
4. Şair, şiirin tamamında nasıl bir memleket istediğini anlatıyor?

10 Puan

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
5. Zamir ne demektir? Zamir türlerini yazınız.

10x2=20 Puan

...................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................

3. Sınıf

TÜRKÇE

Ölçme Değerlendirme

6. Bu kalemi nereden aldın?

(.................................)

Şımarık bir çocuksun sen
Yaşlı adam karşıdan karşıya geçiyor.
Büyük masada çalışıyor.
Bir elma yedim.

10 Puan

(.................................) Yanda altı
(.................................) çizili sıfatların türlerini
(.................................)
yazınız.
(.................................)

7. Zarf ne demektir? İki tane örnek yazınız.

10 Puan

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
8. Masal ne demektir? Aşağıdaki görselleri inceleyip onunla ilgili
masal yazınız.

10 Puan

.............................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................

3. Sınıf

MATEMATİK

Karenin Çevre Uzunluğu

Aşağıda bir kenar uzunluğu verilmiş karelerin çevre uzunluklarını hesaplayınız.
6 cm
12
cm
18 cm

42 cm

Ç = ........................

Ç = ........................

Ç = ........................

Ç = ........................

........................

........................

........................

........................
146 cm

74
cm

62
cm

128
cm

Ç = ........................

Ç = ........................

Ç = ........................

Ç = ........................

........................

........................

........................

........................

Çevre uzunlukları verilen karelerin kenar uzunluklarını örnekteki gibi bulunuz.
10 cm

10
cm

Ç= 40cm

10
cm

Ç= 60cm

Ç= 24cm

Ç= 184cm

40 ÷ 4 =
...........................

...........................

...........................

...........................

10 cm
...........................

...........................

...........................

...........................

Ç= 100cm

Ç= 72cm

Ç= 120cm

Ç= 160cm

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................
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10 cm

3. Sınıf

MATEMATİK

Karenin Çevre Uzunluğu

Aşağıdaki geometri tahtalarında lastikle oluşturulan karelerin çevresini örnekteki gibi bulunuz.
4 birim

4 birim

4 birim

1 2 34

1 2 34

1 2 34

1 2 34
4 birim

Ç= ....................................
4 x 4 = 16 birim

Ç= ....................................

Ç= ....................................

Ç= ....................................

Ç= ....................................

Ç= ....................................

Ç = .......................

Ç = .......................

Ç = .......................

.......................

.......................

.......................

Ç = .......................

Ç = .......................

Ç = .......................

.......................

.......................

.......................
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Aşağıdaki noktalı kağıtlara çizilen karelerin çevre uzunluğunu bulunuz.

3. Sınıf

MATEMATİK

Dikdörtgenin Çevre Uzunluğu

Aşağıda kenar uzunlukları verilmiş dikdörtgenlerin çevre uzunluklarını bulunuz.
7 cm
3
cm

9 cm

18 cm

6
cm

7
cm

Ç = ..................................

Ç = ..................................

Ç = ..................................

..................................

..................................

..................................

28 cm

21 cm

28 cm

12
cm

12
cm

13
cm

Ç = ..................................

Ç = ..................................

Ç = ..................................

..................................

..................................

..................................

Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenlerin çevre uzunluklarını bulunuz.
Uzun kenarı : 32 cm
Kısa kenarı : 24 cm

Uzun kenarı : 58 cm
Kısa kenarı : 39 cm

Uzun kenarı : 25 cm
Kısa kenarı : 12 cm

Ç = .....................................

Ç = .....................................

Ç = .....................................

.....................................

.....................................

.....................................

Aşağıdaki dikdörtgenlerle çevre uzunlukluklarını eşleştiriniz.

5
cm
8
cm

Ç = 30 cm
10 cm

Ç = 52 cm
18 cm

Ç = 32 cm

25
cm
40
cm
30
cm

30 cm

Ç = 200 cm
60 cm

Ç = 110 cm
50 cm
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7
cm

9 cm

3. Sınıf

MATEMATİK

Dikdörtgenin Çevre Uzunluğu

3
birim

1 2 3 4 5

123

Aşağıda geometri tahtalarında lastikle oluşturulan dikdörtgenlerin çevresini
örnekteki gibi bulunuz.

5 birim

5 + 3 = 8 birim
Ç = ..................................

Ç = ..................................

Ç = ..................................

8 x 2 = 16 birim
..................................

..................................

..................................

Ç = ..................................

Ç = ..................................

Ç = ..................................

..................................

..................................

..................................

Ç = ..................................

Ç = ..................................

Ç = ..................................

..................................

..................................

..................................

Ç = ..................................

Ç = ..................................

Ç = ..................................

..................................

..................................

..................................
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Aşağıdaki noktalı kağıtlardan çizilen dikdörtgenlerin çevre uzunluğunu bulunuz.

3. Sınıf

MATEMATİK

Geometrik Şekillerin Çevre Uzunluğu

Aşağıdaki şekillerin çevre uzunluklarını bulunuz.

Ç = .......... cm

Ç = .......... cm

cm
7

cm

6 cm

5c
m

4c
m

m
2c

4 cm

m
2c

3

6 cm

9 cm

7 cm

Ç = .......... cm

4

7 cm

cm

cm

cm
m
3c

9 cm

8 cm

4 cm

Ç = .......... cm

cm
7 cm

6

m
5c

Ç = .......... cm

5 cm

6

2 cm

4 cm

2c
m

5

cm

5

3 cm

6 cm

Ç = .......... cm

Aşağıda başta verilen şekillerden yararlanılarak oluşturulmuş şekillerin çevre
uzunluklarını hesaplayınız.
Ç=
16 cm

Ç = .......... cm

5 cm
3 cm

Ç = .......... cm

m
3c

3c
m

3 cm

Ç = .......... cm
3-M-34-05

3 cm
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3. Sınıf

MATEMATİK

Çevre Hesaplama

Aşağıdaki geometrik şekillerin çevresini cetvelle ölçerek yazınız.
Geometrik şeklin çev............. cm
resi kaç cm’dir?

Geometrik şeklin çev............. cm
resi kaç cm’dir?

Geometrik şeklin çev............. cm
resi kaç cm’dir?

Geometrik şeklin çev............. cm
resi kaç cm’dir?

Geometrik şeklin çev............. cm
resi kaç cm’dir?

Geometrik şeklin çev............. cm
resi kaç cm’dir?

Geometrik şeklin çev............. cm
resi kaç cm’dir?

3-M-34-06

Geometrik şeklin çev............. cm
resi kaç cm’dir?

www.ogretmenevde.com.tr

Sümeyye Hocagil KIR

3. Sınıf

MATEMATİK

Geometrik Şekillerin Çevresini Hesaplama

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1 Bir kenar uzunluğu 12 cm olan

karenin, çevresinin uzunluğunun
kaç cm’dir?

3 Bir kenar uzunluğu, 24’ün

karenin, çevresi kaç cm’dir?

1
‘i
2

1
‘i olan
3

2 Bir kenar uzunluğu 6 cm olan üç

kare yan yana birleştiriliyor. Oluşan
şeklin çevresi kaç cm’dir?

4 Uzun kenarı kısa kenarının 3 katı olan

bir dikdörtgenin, kısa kenarı 8 cm
olduğuna göre, çevresi kaç cm’dir?

Yandaki karenin çevresi-

5
6 cm

6 Bir tanesinin çevre uzunluğu 64 cm

ne 3 sıra tel çekilecektir.

olan iki kare yan yana diziliyor.

Kaç cm tel çekilecektir?

Oluşan şeklin çevresi kaç cm’dir?

8 Uzun kenarı kısa kenarının 3 katı

9 Uzun kenarı kısa kenarının 4 katı

olan bir dikdörtgenin çevresi 80 cm

ise bu dikdörtgenin kısa kenarı kaç

ise bu dikdörtgenin uzun kenarı kaç

cm’dir?

cm’dir?
3-M-34-07

olan bir dikdörtgenin çevresi 72 cm
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3. Sınıf

FEN BİLİMLERİ

Pillerin Çevreye Verdiği Zararlar

Aşağıdaki cümlelerde doğru olanları işaretleyiniz.
Atık piller başka atık çöp kutularına atılabilir.
Atık piller toprağa gömülmemelidir.
Atık piller su kaynaklarına atılabilir.
Atık piller pil toplama kutularında toplanmalıdır.
Pillerin içinde elektik üretimini sağlayan maddeler vardır.
Atık pillerin zararlarının önlenmesi konusunda bireyler bilinçlendirilmelidir.
Atık piller kırılmamalı, ezilmemeli ve içleri açılıp dokunulmamalıdır.
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Tüketilen piller ne yapılmalıdır?
....................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

2. Şarj edilebilen pil kullanımının faydaları nelerdir?
....................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

3. Atık pillerin çevreye verdiği zararlar nelerdir?
....................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

4. Pille çalışan araçlar nelerdir?
..........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................................

3. Sınıf

FEN BİLİMLERİ

Elektriğin Güvenli Kullanımı

Aşağıdaki cümlelerde doğru olanlara “

” yanlış olanlar “

” boyayınız.

Elektrik prizlerine fiş dışında herhangi bir cisim sokulmamalıdır.
Bozulan elektikli araçları biz tamir edebiliriz.
Yıpranmış, açık olan elektrik tellerine dokunmamalıyız.
Satın alınacak elektrikli araçların TSE damgalı olmasına dikkat edilmelidir.
Islak zeminlerde elektrikli aletler kullanılmamalıdır.
Elektrikli araçların kabloları çekerek çıkarılmalıdır.
Elektrik direklerinden sarkan tellere yaklaşılmamalıdır.
Çalışan bir elektrikli aracın içine cisim sokulmamalıdır.
Elektrik kablolarının olduğu yerlerde dikkatli davranmalıyız.
Elektrikli araçların kullanım klavuzunu okumaya gerek yoktur.
Satın alınacak elektrikli araçların garanti belgesi yoktur.
Islak elle elektrik prizlerine dokunulmamalıdır.
Elektrikli araç gereçleri yalnız başımıza kullanabiliriz.
Güvenliğimiz için topraklı priz kullanmalıyız.
Ampul değiştirirken, elektriği kesmeliyiz.
Elektrik arızalarında su tesisatçısı çağırmalıyız.

Elektrikli araçları dikkatsiz kullanmak kazalara neden olur.
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Elektrik çarpası vücutta hiç değişiklik yapmaz.

3. Sınıf

FEN BİLİMLERİ

Elektriğin Güvenli Kullanımı

Aşağıda görselleri verilen yanlış davranışları işaretleyiniz.

Elektirk çarpması durumunda yapılması gerekenleri işaretleyiniz.
112 aranıp, ambulans çağırılmalıdır.
Elektrik şalteri kapatılmalıdır.
Elektrik çarpan kişiye çıplak elle dokunulmamalıdır.
Elektik çarpan kişiyi kollarından tutup o alandan uzaklaştırmalıyız.
Aşağıda verilen kelimeleri uygun yerlere yazarak cümleleri tamamlayınız.
• dokunmamalıyız

• topraklı

• prizlere

• dikkatsiz davranırsak

................................. elektrik çarpması sonucu hayatımızı tehlikeye atabiliriz.
Evlerimizde ve iş yerlerinde ................................. priz kullanmalıyız.
Açılmış ve yıpranmış kablolara ................................. .
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................................. sivri aletleri sokmamalıyız.

3. Sınıf

HAYAT BİLGİSİ

İnsanların Doğa Üzerindeki Etkileri

Aşağıdaki boşluklara “doğal çevre” denilince aklınıza gelenleri yazınız.
...........................................

...........................................

Doğal
Çevre

.........................................

...........................................

...........................................

...........................................

Aşağıdaki ifadelerde noktalı yerlere verilen kelimelerden uygun olanları yazınız.
geri
dönüşüm

su

çevre

doğal
çevre

zehirli
gazlar

yiyecek

hava, su
ve toprak

Fabrika bacalarından çıkan .............................. tüm canlıları etkiler.
Kendiliğinden oluşan, insanlar tarafından değişikliğe uğramamış çevreye
.............................. denir.
Kullanılan atıkların çeşitli işlemlerle tekrar kullanılabilir hale getirilmesine
.............................. denir.
......................., ...................... ve ....................... kirliliği tüm canlıların yaşamını
olumsuz etkiler.
Sokak hayvanlarına .............................. ve .............................. vermeliyiz.

3-H-34-01

Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulunduğu ortama ..............................
denir.
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3. Sınıf

HAYAT BİLGİSİ

Bitki ve Hayvanların Önemi

Aşağıda insanların doğal çevre üzerindeki etkileri verilmiştir. Olumlu etkilerini
“ ”, olumsuz etkilerini “ x ” ile işaretleyiniz.
Kaynakları tasarruflu kullanma.
Çöplerin çevreye atılması.
Atılan poşetler yerine bez torbaların kullanılması.
Ağaç dikilmesi.
Sokak hayvanlarının korunması
Kullanılan yağların lavoboya dökülmesi.
Bacalara filtre takılması.
Hızlı nüfus artışı.
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Bazı hayvanların nesli tükenmektedir. Hayvanların neslinin tükenme sebeplerini yazınız.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2. “Pandalar nesli tükenmekte olan hayvanlar listesinden çıkarıldı. Nesli tükenmekte olan hayvanları korumak için neler yapılmalıdır?
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3. Çevre kirliliğinin insan sağlığına olumsuz etkileri nelerdir? Yazınız.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................

3. Sınıf

HAYAT BİLGİSİ

Bitki ve Hayvanların Önemi

Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Doğaya atılan plastiklerin doğaya zararı yoktur.
Yolculuk yaparken toplu taşıma araçlarını tercih etmeliyiz.
Çevre kirliliği hayvan türlerini etkilemez.
Taşıtların egzoz gazları hava kirliliğine sebep olur.
Nüfus artışının çevreye etkisi yoktur.
Aşağıya hava kirliliğine, ses kirliliğine ve toprak kirliliğine sebep olan olaylara
örnekler yazınız.
Hava Kirliliği

Su Kirliliği

Toprak Kirliliği

1. ........................................
2. ........................................
3. ........................................
4. ........................................

1. ........................................
2. ........................................
3. ........................................
4. ........................................

1. ........................................
2. ........................................
3. ........................................
4. ........................................

ÇEKÜL
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

TEMA
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

GREENPEACE
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

ÇEVKO
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
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Aşağıya verilen sivil toplum kuruluşlarının adını ve bu kuruluşların hangi alanlarda çalıştıklarını yazınız.

3. Sınıf

1. “Ayşe ............. iyi bir lise için çok
çalışıyor.”
Cümlesinde naktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
B) fakat

B) ama

C) veya

3. “Hepsi de bir hediye verdi ona.”
cümlesinde isim yerine kullanılan
kelime hangisidir?
A) Bir

B) Ona

C) Hediye

4. “Güzel ağaçlar var.” cümlesinde
varlığın özelliğini belirten kelime
hangisidir?
A) ağaçlar

B) güzel

C) var

5. “Geziye gelirim fakat bazı şartlarım
var.” cümlesinde altı çizili sözcüğün
yerine hangisi getirilirse anlam değişmez?
A) yalnız

B) çünkü

A) (.)

B) (!)

C) (?)

C) daha

2. “Seni çok aradım ............. evde
yoktun.”
Cümlesinde naktalı yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygun
olmaz?
A) fakat

“Vah zavallı horozcuk vah ( )”
cümlenin sonuna hangisi gelmelidir?

C) zaten

7. “Mert az önce yarın okula gitti.”
cümlesinde anlatım bozukluğu hangi
kelimenin çıkarılmasıyla düzelir?
A) yarın

B) az önce
C) gitti
22 cm

8.

6
cm
Yukarıdaki dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç cm’dir?
A) 36 cm

B) 72 cm

C) 56 cm

9. Aşağıdaki hangi geometrik şeklin
çevresi en küçüktür?
A)

B)

6 cm

C)
7 cm

4
cm
6 cm

10. Aşağıdaki hangi geometrik şeklin
çevresini iple hesaplamak uygun
olur?
A)
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A) ile

6.

3. Sınıf

11.

4 cm

4 cm
=

4 cm 4 cm
Üstteki iki kare yan yana gelecek
şekilde birleştiriliyor. Oluşan dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç cm’dir?
A) 30 cm

B) 24 cm

14. Elektrik çarpmasından korunmak için
aşağıdakilerden hangisini yapmak
yanlıştır?
A) Yıpranmış prizleri kullanmalıyız.
B) Islak zeminlerde elektrikli araçları çalıştırmamalıyız.
C) Bozulan elektikli araçları tamir

C) 20 cm

edebiliriz.

15. Pillerle ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlış bir davranıştır?
A) Atık pillerin ateşe atılması.

Bir karenin kenarı
50 santimetredir.

B) Şarj edilebilir piller kullanılması
C) Atık pilleri pil kutusunda biriktirmek.

Ali’nin söylediği karenin çevre uzunluğu kaç metredir?
A) 1 m

B) 900 cm

C) 2 m
16.

13.

Yandaki şeklin
çevre uzunluğu
5
?
4
25 cm’dir. Şeklin
cm
verilmeyen uzun7 cm
luğu kaç cm’dir?
A) 7
B) 6
C) 9

cm

I. Islak elllerle elektrikli aletlere
dokunmamak
II. Elektrikli aletleri kullanmadan
önce kullanma klavuzunu okumalıyız.
III. Fişlerin prize tam yerleşmesini
sağlamalıyız.

Yukarıdaki bilgilerin hangileri doğrudur?
A) I ve II
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B) I ve III
C) I, II ve III
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12.

3. Sınıf

17. Son tarihi geçmiş olan pilleri ne
yapmalıyız?
A) Poşetin içine koyarak atmalıyız.

20.Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önlemek için yapılmamalıdır?
A) Kanalizasyon sularının denize

B) Toprağın altına gömmeliyiz.
C) Atık pil toplama kutularına atmalıyız.

atılmasını önlemek
B) Fabrika bacalarına filtre takmak.
C) Atık yağları lavaboya dökmek.

18. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumak için çalışan kuruluşlardan değildir?

A)

B)

B) ÇEKÜL
C) TEMA

C)

19. Hangi çocuk çevreyi korumak için
yapılması gerekenlere yanlış örnek
vermiştir?
A)

Ağaç dikmeliyiz.

B)

Çevreye çöp atanları
nazikçe uyarmalıyız.

C)

Tarım ilaçları ve gübre
kullanımını arrtırmalıyız.

22. Doğal kaynaklarımızı korumak için
............................................................. .
Yukarıdaki ifade hangisi ile tamamlanırsa yanlış olur?
A) Çevre bilinci oluşturmalıyız.
B) Kağıt atıkları geri dönüşüm kutusuna atmalıyız.
C) Pilleri suya atarak yok etmeliyiz.
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A) LÖSEV

21. Aşağıdakilerden hangisi çevre korumaya yönelik bir davranış değildir?

